
Wanneer doe je aan eerlijke fotografie? En moeten goede foto’s maatschappelijk relevant zijn? 
Gesprek met gelauwerde fotografen BIEKE DEPOORTER en NICK HANNES, 

die elk een topjaar afsluiten met een solotentoonstelling. 
‘Mensen beseffen niet ten volle dat ze door ons gebruikt worden.’

tekst SOFIE MULDERS 
foto’s JORIS CASAER

‘FOTOGRAFIE 
IS EEN 

LEUGENACHTIG 
MEDIUM’

DeMorgen.
Fotobijlage2018

18
19



Zegt zij: “Ik word niet echt geprikkeld door de dag.”
Zegt hij: “Ik heb het daglicht net hard nodig voor mijn
esthetiek.”

Twee fotografen met een eigen stijl en andere bena-
dering van het stukje wereld dat ze willen laten zien,
kunnen die ook iets hebben dat hen bindt? Natuurlijk
wel. Veel zelfs. Hun totale toewijding aan de camera,
bijvoorbeeld, met alle euforie en worstelingen die daar-
bij horen. De vragen die ze zichzelf stellen. De verbe-
tenheid waarmee ze te werk gaan. De bewondering
voor elkaars fotografie. Of gewoon het feit dat 2018
een jaar was waarin ze elk een solotentoonstelling
 presenteerden. 

Ja, zo’n expo heeft een grote impact, zegt Nick
Hannes. “Het is een ontlading. Het einde van een
 traject. Al die mensen die bij de vernissage aanwezig
zijn om mee dat einde te vieren, het publiek dat je werk
eindelijk kan bekijken, ik vind dat heel 
emotioneel.” 

Bieke Depoorter knikt. Voor haar, zegt ze, is ‘2015-
2018’ bovendien de eerste solotentoonstelling waar ze
echt tevreden over is. Omdat er enkel werk van de laat-
ste drie jaren wordt getoond en Depoorter dus de kans
kreeg om andere projecten te laten zien dan die waar-
van iedereen haar kent. “Het is wel een frustratie van
mij geweest dat men mij vooral ziet als de fotografe
die bij mensen thuis gaat slapen en dan foto’s van hen

neemt (Depoorter trok op jonge leeftijd naar Rusland,
Egypte en Amerika, waar ze aan mensen op straat vroeg
om bij hen te overnachten, red.). Het klopt natuurlijk,
ik heb dat gedaan, maar ik ben ondertussen al jaren
met andere dingen bezig. We hebben er bewust voor
 gekozen om niet al het vroegere werk te tonen.” 

De tentoonstelling gaat ook over zichzelf, zegt
Depoorter. “Tegen vrienden of familie praat ik niet
zoveel over mijn werk. Via de foto’s kunnen mijn zus,
broer en vrienden nu toch even in mijn hoofd kijken.
Confronterend, hoor. Voor mij en voor hen. Omdat nu
duidelijk wordt dat ik soms een strijd lever met het
fotograferen.”

Nick, je zegt zelf dat je werk een sterke sociale
en politieke inslag heeft. Dat is belangrijk voor
jou? 
Hannes: “Absoluut. Het sociaal engagement heeft
altijd in mijn werk gezeten, maar vroeger was het
radicaler. Pamflettair zelfs. Soms was ik een activist
met een camera in mijn handen. Gelukkig is het wat
subtieler geworden. Ik probeer er altijd een kwinkslag
of wat ironie in te verwerken. Maar in mijn beelden
zit nog altijd een grote bezorgdheid over hoe wij met
de wereld omgaan, op sociaal, ecologisch, econo-
misch en  politiek vlak. In mijn werk over de
Middellandse Zee, bijvoorbeeld, was dat heel aanwe-
zig. (Voor Mediterranean. The Continuity of Man
reisde Hannes tussen 2010 tot 2014 naar twintig landen
die allemaal aan de Middellandse Zee grenzen, red.)En
ook nu weer in Garden of Delight, een project over
consumentisme en ongebreideld entertainment in
Dubai. Dus nee, ik wil niet zomaar wat vrijblijvende
beelden maken. Ik wil visueel commentaar geven op
wat ik in de wereld zie.” 

Is dat iets wat jij herkent, Bieke? 
Depoorter: “Ik vertrek niet vanuit de gedachte om iets
aan te kaarten. Maar mijn maatschappelijke betrok-
kenheid zit wel subtiel in mijn werk. Dat ik bijvoor-
beeld foto’s maak over het leven van Michael (een man
die Depoorter in Portland ontmoette, haar drie koffers
met collages en schrijfsels gaf en daarna spoorloos
 verdween, red.),begon vanuit mijn eigen fascinatie voor
hem, maar achteraf zag ik dat het ook gaat over wat
het betekent om een onzichtbare ziekte te hebben en
hoe anderen dat beoordelen (Michael lijdt aan bipola-
riteit, red.).” 

‘IK HEB EEN 

HAAT-LIEFDE-

VERHOUDING 

MET FOTOGRAFIE’

‘Garden of Delight’ van Nick Hannes is een visuele aanklacht tegen het artificiële  stadsleven en consumentisme in Dubai.
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Voor haar project ‘Michael’ volgde Bieke Depoorter maandenlang een bipolaire man uit Portland (Oregon, VS) die spoorloos verdween.

Hannes: “In je werk over Egypte zit toch ook een
grote maatschappelijke relevantie? (Nadat ze jaren
gefotografeerd had in Egypte tijdens de Arabische Lente,
vroeg Depoorter aan de Egyptenaren om rechtstreeks
op die beelden te schrijven en ze dus van commentaar
te voorzien, red.) In jouw werk zit veel meer intimiteit
dan in mijn werk. Jij zit in het privé leven van mensen,
ik zit in de openbaarheid.” 

Depoorter: “Ik denk wel dat mijn werk ook start in
die openbaarheid, maar ik fotografeer ze gewoon niet.
Neem nu mijn project Agata. Ik was in Parijs, voelde
mij niet goed – het was ook pas gedaan met mijn lief –
en ik wou alleen maar ’s nachts door de stad wandelen
om te observeren en inspiratie op te doen. (lacht) Uren
heb ik in een stripclub aan de toog gehangen. Zo heb
ik Agata leren kennen, een jonge vrouw die er danste.
We raakten aan de praat en uiteindelijk volg en
 fotografeer ik haar nu al een hele tijd.”

Dat eigen pad, is dat er altijd geweest of is het
iets wat zich gaandeweg ontwikkelt? 
Hannes: “Hoe je werkt, zal wel een verlengde van je
karakter zijn. Maar bij mij is het ook het gevolg geweest
van een eerste lange reis die ik heb gemaakt. In 2007
en 2008 trok ik samen met mijn lief door de vijftien
landen van de voormalige Sovjet-Unie. Om de twee
dagen verhuisden we naar een andere plek. Er was
geen tijd om te socializen. Ik was een buitenstaander
die foto’s nam van wat hij zag. Dat ben ik gebleven: een
toeschouwer die kijkt naar het toneel van de dag.” 

We hadden het daarnet over de vraag van
Bieke aan Egyptenaren om commentaar te
schrijven op de foto’s die ze eerder van hen had
genomen. Omdat ze worstelde met de westerse
blik waarmee ze naar de mensen keek. Heb jij
daar ook wel eens last van, Nick? 
Hannes: “Nee. Ten eerste omdat mijn onderwerpen
meestal uit de westerse wereld komen. Ik probeer een
spiegel voor te houden. Het gaat dus niet over anderen,
het gaat over onszelf. Maar ook in Palestina of Algerije
heb ik er geen probleem mee om als westerling foto’s
te gaan nemen. Omdat ik het op een eerlijke manier
probeer te doen. Fotografie is een leugenachtig
medium. Het kan alleen maar eerlijk zijn als de mens
die de camera hanteert dat ook is.” 

Depoorter: “Maar wat betekent eerlijk?” 
Hannes: “Integer zijn. Uiteraard is dat subjectief,

want jij bent degene die het verhaal vertelt. Maar
 eerlijkheid begint al bij de manier van werken. Ik maak
nooit stiekeme foto’s. Kan ook bijna niet, want met een
grote camera, een flits en een statief ben ik altijd heel
aanwezig. Ik vraag ook vaak toestemming aan mensen
om hen te fotograferen.” 

Depoorter: “Maar wat betekent die toestemming?
Mensen weten uiteindelijk niet hoe wij die foto’s gaan
hanteren of hoe we selecteren. Eigenlijk beseffen ze
bijna nooit ten volle dat ze gebruikt worden door ons.” 

Je zou inderdaad kunnen zeggen dat jullie
mensen gebruiken om een goed beeld te maken. 
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Hannes: “Maar neem jij ook niet veel hooi op je
vork, met al die verschillende projecten waar je tegelijk
aan werkt? Kun je een balans vinden? Waarmee ik
bedoel: is er nog een leven naast de fotografie?” 

Depoorter (valt even stil):“Wel, nee eigenlijk, op dit
moment niet. Maar bij mij loopt alles in elkaar over.
Leven is fotografie en omgekeerd. Het is dus inderdaad
niet makkelijk om een balans te vinden.” 

Hannes: “Voor mij is het ook een continu gevecht.
De fotografie eist heel veel tijd en energie op. Ik heb
een vrouw en twee kinderen, en ik vind het een heel
moeilijke oefening om dat allemaal in evenwicht te
krijgen. Soms leidt het tot spanningen. Sowieso ben
ik al vaak van huis, maar zelfs als ik thuis ben, kan ik
in mijn hoofd ook vaak weg zijn. Er is altijd werk en
er zijn altijd ideeën. Maar fotografie geeft nu eenmaal
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Depoorter: “Dat is waar heel mijn tentoonstelling nu
over gaat. Ik worstel gewoon heel hard met de vraag
hoe ik moet omgaan met de mensen voor mijn lens.
Voor de kortfilm Dvalemodus en het fotoproject Sète
ben ik de mensen gaan zien als acteurs. Misschien is
het een makkelijke oplossing, maar als ik geloof dat
ze een rol spelen en hun dat ook zo voorleg, kan ik
het toch een beetje verantwoorden voor mezelf dat
ik ze gebruik om het verhaal in mijn hoofd weer te
geven.”

Hannes: “Jij gaat altijd een verbinding aan met de
mensen die je fotografeert. Zelf heb ik geen behoefte
om bij de mensen binnen te gaan of om ze zelfs te
leren kennen. Ik heb het er dus niet lastig mee om
mensen te ‘gebruiken’. Omdat ik ze niet zie als indi-
viduen. Voor mij vertegenwoordigen ze meer een
universeel idee van wat de mens is. Het gaat om hoe
wij collectief als mens omgaan met de wereld.”

Depoorter: “We zijn echt wel heel anders op dat
vlak. Nu ja, Agata en ik zijn het erover eens dat we
elkaar gebruiken. Het jaar waarin ik haar gefotogra-
feerd heb, is ze op een andere manier naar zichzelf
gaan kijken, zegt ze. De extreme seksuele performan-
ces die ze deed, hoeven voor haar niet meer nu. Omdat
ze door de fotografie is gaan zien dat ze ook mooi kan
zijn zonder dat. We praten daar veel over: wie is Agata?
Zoals veel fotografen dacht ik lang dat het ultieme doel
was: een portret van iemand nemen waarin je de
 persoon kan vatten.” 

Hannes: (glimlacht) “De ziel blootleggen.” 
Depoorter: “Voilà. Maar hoe meer ik Agata leerde

kennen, hoe meer ik dacht: wat is echt? Wat is identi-
teit? Is het mogelijk om iemand écht te foto graferen?”

Het eindpunt van die bijna existentiële
 vragen zou ook kunnen zijn dat je je camera aan
de haak hangt, omdat je de waarheid of het
 individu toch nooit helemaal kunt benaderen. 
Depoorter: “Wel, dat is exact waar mijn haat-liefde-
verhouding met fotografie uit bestaat. Als ik aan een
nieuw project begin, moet ik altijd door de eerste
 donkere fase heen, waarin ik steevast beslis: ik raak
nooit meer een camera aan.” (lacht)

Agata, de stripper die Bieke Depoorter 
in Parijs leerde  kennen. ‘Agata en ik zijn het
erover eens dat we elkaar  gebruiken.’

‘UREN HEB IK IN EEN STRIPCLUB  GEHANGEN. 
ZO HEB IK AGATA  LEREN KENNEN, 

EEN JONGE VROUW DIE ER DANSTE. 
IK FOTOGRAFEER HAAR NU AL EEN HELE TIJD’

Bieke Depoorter
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mijn wereldbeeld te communiceren in mijn foto’s. Ik
moet denken aan Robert Frank, die met zijn reeks The
Americans iets over de Amerikaanse maatschappij
vertelt, maar tegelijk zijn eigen visie meegeeft. En soms
zelfs zijn eigen kinderen in beeld brengt. Heel boeiend,
vind ik. Het zou kunnen dat het bij mij nog meer in
die richting gaat evolueren.” 

Je zei ooit al dat je iets wilde doen dat meer
voeling had met je eigen leven. 
Hannes: “Ik mis dat wel, ja. Het is echt niet zo aange-
naam om de hele tijd alleen op reis te zijn. Met nieuw-
jaar vorig jaar zat ik in Dubai, in die vreselijke, patserige
nachtclubs, terwijl mijn vrienden hier thuis gezellig
samen aan het vieren waren. Misschien moet ik dus
ook in mijn werk de banden meer gaan aanhalen met
het thuisfront. Met mijn leven buiten de fotografie. We
zullen zien. Voorlopig is het een gedachte-experiment.”

Zijn jullie bezig met de vraag hoe het publiek
op jullie werk reageert? 
Depoorter: “Tegenwoordig steeds meer. Zo kwam
ook het idee om de Egyptenaren commentaar te laten
leveren.” 

Hannes: “Uiteraard. Je maakt geen foto’s om in
de kast te laten liggen. Wat niet wil zeggen dat je toe-
gevingen moet doen aan wat mensen verwachten.” 

Depoorter: “Die verwachtingen kunnen wel eens
tricky zijn. Ze zouden ertoe kunnen leiden dat je niet
mag twijfelen aan jezelf. Terwijl het net essentieel is
om de twijfel toe te laten in je proces. Enkel zo kun
je dicht bij jezelf blijven.” 

Hannes: “Waaraan ik me zeker nooit zal aanpas-
sen, is wat commercieel interessant is. Een onder-
werp of stijl kiezen omdat het toevallig goed in de
markt ligt, dat mag nooit een drijfveer zijn. Ik wil mijn
tijd ook vooral besteden aan mijn eigen projecten.
Financieel gezien is het niet evident, maar ik heb het
ervoor over. Af en toe werk ik wel in opdracht, maar
ook dan zal ik niet toegeven op mijn stijl en mijn bena-
dering van het onderwerp. Ik heb die totale vrijheid
nodig. Waarschijnlijk is dat de punker in mij die nooit
helemaal is verdwenen.”

‘IK HEB EEN VROUW EN TWEE KINDEREN. 
SOWIESO BEN IK AL VAAK VAN HUIS, 
MAAR ZELFS ALS IK THUIS BEN, KAN IK 
IN MIJN HOOFD OOK VAAK WEG ZIJN’

Nick Hannes

zin aan mijn leven. Het is het medium waar ik al 25
jaar mee bezig ben, dat ik beheers, en waar ik nog altijd
door gefascineerd ben.” 

Depoorter: “Ik zal ook altijd met beeld blijven
 werken, denk ik, maar ik begin fotografie wel telkens
op een andere manier te gebruiken. De beelden van
Michael, bijvoorbeeld, zie ik niet als goeie, individuele
foto’s. Ze kaderen eerder in een onderzoek: ik wil vooral
begrijpen wie hij is. Voor Dvalemodushad ik eerst een
maand gefotografeerd in een dorpje in Noorwegen,
maar ik vond die foto’s niet goed genoeg. Ik raakte er
wel gefascineerd door het gegeven ‘tijd’ en hoe mensen
omgaan met de eeuwigdurende donkerte daar. Een
tijd later ben ik dan teruggegaan en heb ik er een kort-
film over gemaakt. Omdat het medium fotografie toen
niet klopte voor mij.

“Vroeger was ik helemaal het omgekeerde. Toen
ik nog op school zat, was ik een grote fan van Alex
Webb, een fotograaf die perfect gestileerde beelden
levert. Ik was dus ook constant op zoek naar de per-
fecte foto, en ik had op voorhand dat beeld ook al in
mijn hoofd. Maar dan kom je thuis met zo’n perfecte
foto, en dan voel je: dit bevredigt mij niet.”

Kortom, jullie houden je eigen leven niet
 buiten jullie foto’s, ook al lijkt het misschien
anders? 
Depoorter: “De zaken die ik uitlicht bij de mensen zijn
redelijk donker, zonder dat ze negatief zijn. De nacht,
eenzaamheid, isolement, het zoeken naar identiteit…
Waarschijnlijk niet toevallig. Ik vergroot iets uit bij
andere mensen dat ik ook bij mezelf  herken.” 

Hannes: “Ik probeer mijn eigen opvattingen en

Garden of Delight van Nick Hannes loopt in De Garage, Mechelen, tot 3 maart 2019, cultuurcentrummechelen.be
2015-2018 van Bieke Depoorter loopt in het Fotomuseum Antwerpen tot 10 februari 2019, fomu.be (voor gratis tickets, zie p.79)

Voor het fotoboek
‘As It May Be’ vroeg
Bieke Depoorter
aan Egyptenaren
die ze fotogra-
feerde tijdens de
Arabische Lente
om commentaren
te voorzien. 


